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Bestyrelsen

 29. februar 2020
Årsmøde i Nathanaels Kirke
Generalforsamling og bagefter har
Frederik Hjerrild og Finn Günther
et fælles program om ikoner.
 22. - 30. maj 2020
Rejse til Assisi - Der er venteliste
(henv. Gunnar Bach Pedersen)
 22. august
Endagstur med Assisi-Kredsen
 3. oktober kl. 16:
Vesper og påfølgende arrangement
i Jesu Hjerte Kirke i forbindelsen
med Frans’ dag (Transitus).
 21. november 2020
Efterårsmøde:
Birgit og Poul Erik Magnussen:
Vandreture i det franciskanske Italien.

bagsiden

Kontingent
Nu skal vi igen snakke om penge - det er igen blevet tidspunktet for, at vores medlemmer skal betale kontingent. Det er jo det årlige beløb, som medlemmerne betaler,
der muliggør de aktiviteter, som finder sted i Assisi-Kredsen.
Betal hellere i dag end i morgen, så du ikke risikerer at glemme det, og vi skal til at
bruge kontingentpenge på at udsender rykkerbreve.
Kontingentet er uforandret 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for par.
Betalingen sker bedst fra netbank ved overførsel til vores konto i Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5361 konto nr. 0262776.
Som sædvanligt er det også muligt at betale kontant på årsmødet.
Skal du betale kontingent fra en bankkonto udenfor Danmark, så anføres her vores
internationale bankkoder:
IBAN
DK7153610000262776
SWIFT/BIC ALBADKKKXXX
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les bønnebog med bønner skrevet af børn,
unge og ældre. Da der skulle bygges en
ny kirke i det italienske sogn var en af
grundstenene hentet fra kirken i Aarhus.
Jeg nævner lidt fra denne artikel for at
pege på, at det de gør, er på en anden
måde at forsøge det, som også er en del af
Assisi-Kredsen formål, at lade kristne fra
forskellige traditioner mødes på græsrodsplan.

greb, som omfatter både katolikker og
protestanter og alle de andre. Vi oplever,
at hele sandheden om ”de andre” ikke er
sagt ved at henvise til de gensidige stridigheder og fordømmelser i reformationstiden og de følgende århundreder.

Da jeg var ung og teologistuderende var
det som om, det med det økumeniske
fyldte meget mere, det med Jesu bøn om
”at de alle må være et”. Det var dengang,
Vi er økumeniske. Dette møde sker sam- der havde været holdt det store 2. Vatikamen med, at vi lader os inspirere af Frans nerkoncil i den katolske kirke, og hvor
der var stor opmærksomhed på generalaf Assisi. Og det er jo også at lade sig
inspirere fra en anden tradition, da Frans forsamlingerne i Kirkernes Verdensråd.
Der foregår da heldigvis stadigvæk et
jo også af mange betragtes som noget
arbejde mellem teologer og kirkeledere
”katolsk”.
Det er jo nok sådan, at de fleste alminde- om de ting, der står os imellem. Og det
lige, aktive kristne lever deres kristenliv var økumenisk opmuntrende, da paven
deltog i reformationsjubilæet.
indenfor deres egen tradition. De fleste
folkekirkemedlemmer kender måske ingen, som er katolikker, baptister eller
tilhører en anden kristen retning. Og har
sikkert aldrig deltaget i en gudstjeneste
hos ”de andre”. Og medlemmerne fra de
mindre (i dansk sammenhæng) trossamfund kender jo selvfølgeligt folkekirkemedlemmer. Men de skilter jo for de flestes vedkommende ikke med, om kirken
betyder noget for dem. Og deres oplevelse af folkekirkens gudstjenesteliv indskrænker sig måske til deltagelse i en
begravelse i ny og næ.
I Assisi-Kredsen er vi fælles om at være
kristne. Vi betragter det som et overbe-

Men også det økumeniske for os almindelige er vigtigt - møderne og rejserne i
Assisi-Kredsen, menighederne. der møder
hinanden på tværs af konfessioner, kirkevandringer og meget mere.
Det er vigtigt, at vi oplever hinandens
måde at være kristne på, som fx når vi på
vores rejser oplever unge, almindelige
italienske kvinder, der vælger at leve i en
klosterfællesskab, og ser, at deres engagerede, glade livsform ikke uden videre
svarer til det billede af klosterliv, som vi
har gennem Luthers afstandtagen fra det
forkrampede klosterliv, han selv havde
kendt.

11

grupper har besøgt hinanden. Og et kor
fra den danske kirke har flere gange været
på besøg i Italien. Danske besøgende har
været med italienere til markante steder i
Italien (heriblandt også Assisi!) og italienere har rejst med medlemmer fra den
danske menighed til et så centralt sted for
lutherdommen som Luthers by Wittenberg.

videre havde uddelt nadveren til dem,
men måtte holde op efter at have fået
pålæg fra sin biskop.

De siger, at deres venskab med de italienske menigheder ikke kan løse alle teologiske vanskeligheden, men at det giver anledning til teologisk eftertanke og inspiration til deres eget menighedsliv. Italienerne har taget danske salmer til sig (i øvrigt
For den aarhusianske menighed blev det oversatte af Frederik Hjerrild!) og den
først klart gennem mødet med de italien- danske menighed har lejlighedsvis indført
fredshilsen før nadveren. At noget er
ske katolikker, hvor meget Mariafromheden fyldte. Noget andet, der skilte, ”luthersk” eller ”katolsk” er ikke et arguvar nadveren, hvor de danske folkekirke- ment i sig selv mod at bruge det i den
medlemmer ikke måtte deltage. Dog var anden kristne tradition. Og de to menigheder har i fællesskab udarbejdet en fældet sådan, at den italienske præst uden

Velkommen til årsmøde

29. februar 2020 i Nathanaels Kirke

Kære medlemmer!
Så er det snart igen tid til årsmøde. Bestyrelsen skal aflægge regnskab - ikke alene for
det økonomiske - men også det indhold, som kredsens aktiviteter har haft i det forløbne år. Lever de op til vores formål - og til medlemmernes forventninger? Ja, det er
jo medlemmernes mening om dette. Man kan komme med forslag til aktiviteter, eller
opstille kandidater til bestyrelsen.
Dagsordenen til generalforsamlingen findes på næste side. Og i bladet er også aftrykt
kredsens vedtægt.
Men årsmødet rummer mere end generalforsamlingen. Som altid begynder vores
møder med fælles gudstjeneste. Sådan har det været i alle årene - for rigtig mange år
siden holdt vi møder om søndagen og deltog i den lokale gudstjeneste, inden vores
eget møde begyndte. I de senere år har vi haft vores egen gudstjeneste. Og også på
vores rejser betyder gudstjenester og morgensang meget. Det er afgørende for vores
økumeniske fællesskab at det er baseret på den fælles gudstjeneste - hvor vi jo så
også må opleve, at der er noget, der hindrer nogle i at kunne deltage helt og fuldt i
gudstjenestens fællesskab.
Og så er der jo altid foredrag indenfor det franciskanske og økumeniske. I år kommer
det til at dreje sig om ikoner - billederne, som særligt er knyttet til de østlige, ortodokse kirkers gudstjeneste– og fromhedsliv, men som i de senere år mange også i
andre kirkesamfund er blevet optaget af.
Vi bliver kyndigt vejledt af vores tidligere formand Frederik Hjerrild, som i en meget
lang årrække har fordybet sig i ikonerne og af Finn Günther, som har lang erfaring i
at male ikoner (eller at skrive dem, som det egentligt hedder).
På gensyn til årsmødet!
Fred og alt godt!

Ikon forestillende Frans af Assisi
Her mødes vi fra Assisi-Kredsen med unge italienske kvinder, der var valgt at ville leve et ordensliv.
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Årsmøde 2020
Program og dagsorden

Årsmødet afholdes i Nathanaels Kirke,
Holmbladsgade 19, 2300 København S.
Der er parkeringsafgift i området, og det kan være svært at finde parkering. Men der
er forbindelse med metro. Kirken ligger tæt på Amagerbro Station (Metro M2) og
Bus 5C.
Kl. 11 Gudstjeneste
Kl. 12 Frokost (inkluderet i mødeafgift på 150 kr.)
Kl. 13 Generalforsamling ifl. vedtægten
- derefter kaffebord - der er mulighed for at købe bøger, kort m.m.
Kl. 14.30 Om ikoner - ved vores to bestyrelsesmedlemmer Frederik Hjerrild og
Finn Günther
Hvad er det særlige ved ikoner i forhold til alle andre billeder i verden? Og
hvordan bliver de ”skrevet”?
Frederik har gennem mange år haft en dyb interesse for ikoner og Finn er
ikon-maler og underviser i det.
Kl. 16.30 (ca.) Afslutning
På gensyn til årsmødet - tilmelding er ikke nødvendigt.
Generalforsamlingens dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab og budget ved kassereren (se regnskab og budget s. 5-8)
Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Marianne Plum, Susanne Gram Larsen og
Gert Ryom-Hansen. Alle er villige til at lade sig genvælge.
Kandidater kan også foreslås på mødet.
Valg af suppleant. Finn Günther er på valg og er villig til genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen opstiller Aase Rønkilde som revisor og Karin Mortensen som suppleant. Begge er villige til at lade sig vælge.
Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Eventuelt

At møde hinanden…

af Gunnar Bach Pedersen

Jeg mødte det sidst i forbindelse med en
omtale af julekrybber, at der var en, som
sagde: ”Det er da noget katolsk”, underforstået, at det ikke er noget for evangeliske kristne. Og jeg er sikker på, at katolikker møder det modsatrettede argument,
at noget er protestantisk eller baptistisk
og altså noget, man må afvise som katolik.

derfor er det vigtigt, at vi lærer hinanden
at kende også på det personlige plan.
I Kristeligt Dagblad d. 5. januar var der
en stor artikel om en folkekirkemenighed
i Aarhus, som for 20 år siden fik en katolsk venskabsmenighed i Italien.
Det beskrives, hvad dette venskabsforhold består i. De to menigheder (i Italien
er det i virkeligheden fire landsogne) har
forpligtet sig til at bede for hinanden og at
udveksle erfaringer.

Men det er jo et dårligt argument. Dermed er der jo i og for sig ikke sagt, om
det er rigtigt og forkert, kun at det er mere
Så har der været gensidige besøg - bl.a. til
udbredt i en anden konfessionel tradition.
markeringer og festligheder i de to meOverfor det ukendte har vi fordomme,
nigheder, FDF og italienske ungdomsVedtægt fortsat fra side 5

§ 9. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 10. Årskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes. såfremt mindst 15 medlemmer
fremsætter skriftligt krav herom, eller når bestyrelsen beslutter det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til vedtægternes § 7.
§ 12. Assisi-kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
derfor.
Ved kredsens opløsning overgår dens eventuelle værdier til formål, som denne
generalforsamling vedtager.
§ 13. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer for dem.
Vedtægter af 11.3.1979 med revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 21.2.2015.
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Assisi-Kredsens vedtægt

§ 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen.
§ 2. Kredsens formål er med udgangspunkt i en økumenisk praksis at udbrede kendskabet til Frans af Assisi.
Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende
virksomhed i form af møder og skriftudgivelser.
§ 3. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 4. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at der
hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
§ 5. Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet
som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret.
Bestyrelsen kan indsupplere ét medlem for at fremme denne brede repræsentation eller for at få personer med særlige kompetencer ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Til vedtagelse af bestyrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.
§ 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Foreningen kan meddele fuldmagt til foreningens bankkonti til foreningens
kasserer og foreningens rejseledere.
§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal
indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der
afgår.
Forslag til sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 8. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning, og regnskabet og budget forelægges til godkendelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Fortsættes side 9
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Regnskabet fortætter side 13
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